Het merk IVN - Kernwaarden
 Dichtbij / persoonlijk:
IVN als altijd dichtbij. Lokaal, provinciaal en landelijk. Met IVN ontdek je dat de natuur dichtbij is.
 Bevlogen:
Al onze activiteiten stralen passie uit, bevlogenheid voor het verbinden van mens en natuur.
Ons vuurtje kan miljoenen anderen aansteken.
 Beleven:
Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en handen
(handelingsperspectief) staan altijd centraal.
 Verbinden:
Verbinden zit in ons bloed. We zijn in staat om, zonder ego, anderen te mobiliseren en faciliteren in het
verbinden van mens en natuur.
 Natuurwijs:
Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie, maar ook van
doelgroepen en netwerken

Beste vrijwilligers, leden, samenwerkende partijen en alle anderen die ons een warm hart toedragen. Zonder jullie
hadden wij de successen van afgelopen jaar nooit kunnen realiseren. Namens het bestuur, bedankt!
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Bestuursactiviteiten
IVN in het Struunhuus
Het jaar 2020 begint zonder vernielingen aan ons Struunhuus. Kwam het door de camera’s die we hebben opgehangen?
IVN landelijk bestaat dit jaar 60 jaar en wij 40 jaar. Het belooft een mooi evenementen jaar te worden.
Helaas weten we nu allemaal dat het jaar totaal anders is verlopen door de Corona pandemie.
Vogels in de winter, broeihopen omzetten voor de ringslang, de waternachtwandeling, de jaarvergadering en een mooie
samenwerking met de bibliotheek is nog doorgegaan en een week later was daar de eerste lockdown. Alle activiteiten
moesten worden afgeblazen. Maar onze creatieve activiteitencoördinator is niet voor 1 gat te vangen en ging meteen met
alternatieven aan de slag met “de vraag of weetje van de dag”, korte filmpjes op facebook en de website en later met de
mooiste boom van Hoogeveen en elke dag een plaatje.
De openstelling van het Struunhuus op de vrijdagochtend hebben we het hele jaar gehandhaafd voor een praatje, uitgifte
van zakken, inbreng van doppen, tuinonderhoud en kleine klusjes. Hierbij werden we ondersteund door een paar vrijwilligers
vanuit het AZC.
In het voorjaar heeft de bijenhoudersvereniging “De Heidebloem” een bijenkast met klein bijenvolkje geplaatst naast het
Struunhuus. Het bijenvolk deed het zo goed dat de kast al snel uitgebreid moest worden. Met als resultaat heerlijke
Steenbergerparkhoning.
Normaal hebben we in de zomervakantie geen activiteiten. Dit jaar wel, doordat er vanuit verschillende kanten de vraag
kwam of IVN iets kon doen in de zomer nu de verwachting is, dat er veel kinderen dit jaar thuis zijn. Zo ook onze vrijwilligers.
De zomer activiteiten zijn opgezet en waren een succes. Na de zomer vakantie zijn de buiten activiteiten weer opgepakt.
Tijdens de #2uurnatuur Challenge in oktober, tevens kindermaand, is de tweede lockdown ingegaan. Ook toen moest het
mooie programma afgebroken worden. Het programma werd door stemmers uitverkoren tot mooiste activiteiten tijdens
#2uurnatuur Challenge.
De column van Grietje Loof over een boom opzetten mondt uit tot een bomenproject “De droom van IVN”. Het CDA zoekt
contact met ons om Hoogeveen klimaatbestendiger te maken, dit wordt project: Samen Groen Dak in Hoogeveen.
Ook werden we verblijd met natuurboeken, nieuwe laarzen en gereedschappen. Ook werden IVN’ers twee keer in het
zonnetje gezet met de taart van de week (voor de korte natuurfilmpjes “Vraag of weetje van de dag” en de dassenwerkgroep)
Kortom Corona speelt iedereen parten, maar biedt ook weer nieuwe kansen.

Gedoneerde laarzen

Taart van de week voor dassenwerkgroep

IVN Hoogeveen 40 jaar

Roel Smid 40 jaar actief

Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 4 maart in het Struunhuus met een feestelijk gebakje vanwege het 40
jarig bestaan.
Complimenten voor het mooie jaarverslag. Dit mooie verslag zou er niet zijn, als er geen activiteiten waren geweest met
minstens zoveel vrijwilligers en deelnemers, van jeugdactiviteiten, workshops, cursussen en werkgroepen.
De financiën zijn op orde en de begroting wordt goedgekeurd. Kascommissie lid Bart Pijper treedt af. Reserve word Henk
Derks. Onder ons is een lid die al 40 jaar actief is voor de natuur Roel Smid, hij krijgt een toespraak en een speldje van de
voorzitter. Roel geeft aan dat de natuur voor iedereen belangrijk is.
Voorzitter Frank Snippe treedt af, er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Na de vergadering geeft de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe een lezing.
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IVN de Gemeente Hoogeveen en andere partners
Het bestuur vergadert zo’n 8 x per jaar, dit jaar ook online.
Met de gemeente is ook regelmatig contact, waarin we op de hoogte gehouden worden van groene ontwikkelingen (beleid,
beheer) en kunnen wij ons idee hierover geven. Dat er heel vaak raakvlakken zijn, daar komen we steeds achter. Dat er
verschillende denkwijzen zijn, dat mag ook duidelijk zijn. Het geeft een breder beeld over alle groen in en rond de gemeente.
Samenwerken in de wijk, met de wijkbeheerder, opbouwwerker, jongerenwerker, kortom het wijkteam in z’n totaal.
Samenwerken met andere partijen, die actief zijn in het Steenbergerpark. We overleggen en werken samen, omdat dit de
hele wijk ten goede komt.
Samenwerking met IVN Noord, NME (Natuur en Milieu Educatie scholennetwerk)
Samenwerking met IVN landelijk
Samenwerking met CDA, Samen Groen Dak
Verder nemen we deel aan kerngroep overleg Streekbeheer en overleg met de Milieu Federatie Drenthe.

Activiteiten met samenwerkende partners
Hierbij een selectie van de samenwerkende partners, waarmee we afgelopen jaar activiteiten hebben verricht.
Aan de slag vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC
Actief Jong Hoogeveen
Alle IVN afdelingen in Drenthe
Burendag
CDA Hoogeveen
De Beestenbult
Gemeente Hoogeveen
Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden
Het Drents Landschap
Hovenier Ruben de Boer
IVN Noord
Junior Rangers Dwingelderveld
Landschapsbeheer Drenthe
Natuur en Milieufederatie
Natuurmonumenten
Natuurvereniging Zuidwolde
Niquell Organisatiebureau
NL Doet
Oranje Fonds
RTV Drenthe
Scholen-, basis- en voortgezet onderwijs
Smederijen
Staatsbosbeheer
Supporter van schoon
SWW
Tuincentrum Strijker
WDO Delta
Weekendschool
Zorginstellingen

Openstelling Struunhuus
Vanaf april tot en met half december zijn we elke vrijdagochtend open geweest van 10 tot 12 uur en als gouden regel geldt
“Als de vlag buiten hangt” is er iemand van IVN aanwezig
Inloop, werken aan de tuin, uitleen-, en inbreng materialen, uitgifte PMD en hondenpoepzakjes en inname van plastic
doppen.
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Nestgelegenheden
Nog steeds werken we bij IVN aan het project: Vogelvriendelijk Hoogeveen, om op een natuurlijke manier de
eikenprocessierups in te dammen. Sinds we in 2017 gestart zijn met deze actie zijn er meer dan 500 nestkasten opgehangen
in en rond Hoogeveen. We gaan door met nestkasten ophangen.
Ook het bermbeheer is belangrijk. Meer biodiversiteit onder de bomen en in de bermen, maar ook in onze tuinen.
We hebben een nieuwe voorraad nestkasten, zowel kant en klare als bouwpakketten, voor €5,- kunt u er één halen in het
Struunhuus.
Er zijn dit jaar ook 3 nestkasten voor de eekhoorn opgehangen (Sniedersbosje, bij de Beestenbult en Zwanebloem).

Mussenhotel in Hollandscheveld

Meer biodiversiteit

Eekhoornkast ophangen

Tiny Forest
Vorig jaar is er op Nijstad een Tiny Forest verrezen en heeft de gemeente Hoogeveen het convenant getekend voor 3 Tiny
Forests in de gemeente Hoogeveen bij scholen.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.
IVN-afdeling Hoogeveen gaat, samen met beroepskrachten van IVN Noord, de scholen ondersteunen in het gebruiken van de
Tiny Forests voor educatie. Bij elke Tiny Forest is ruimte om buiten les te geven.
In november zijn de Tiny Forest aangeplant door de kinderen van de scholen in de buurt en wel op de volgende plaatsen:
 Op het schoolplein van de Weidebloem aan de Schweitzerstraat
 In park Dwingeland (scholen Villa Kakelbont en Juliana van Stolberg)
 Zuiderbreedte ( scholen Spectrum en de Sprong)

 https://youtu.be/7qT3V6P-MK8

Schoolkinderen planten hun minibos

Een aardige meneer helpt ook mee
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Activiteiten
Vogels in de winter
De vogels zijn dit jaar wel héél erg verwend!
 15 jan hebben kinderen in het Struunhuus allerlei lekkere snacks gemaakt om in hun eigen tuin op te hangen maar ook
voor de Held op stokken naast het Struunhuus
 25 januari met schitterend weer en veel helpers zijn er in het Spaarbankbos nieuwe nestkasten in elkaar gezet. De
nestkasten zijn schoongemaakt, de oude kapotte verwijderd en nieuwe opgehangen. Ook zijn er vele pinda’s geregen
en opgehangen
 22 december kon er bij het Struunhuus een “ vogelvoederknutsel” pakket afgehaald worden. Hier is door jong en oud
gebruik van gemaakt.

Uilenballen pluizen
12 februari zijn er uilenballen uitgeplozen in de Bibliotheek. Eerst een kort lesje over de uil en dan ...............pluizen maar.
Het ene kind gaat meteen aan de slag, de ander aarzelt om die uitgebraakte drolletjes aan te pakken. Is dat niet vies?
Na even voelen en trekken is dit idee snel over en zijn alle kinderen druk bezig om zoveel mogelijk botjes uit het balletje te
halen. Plotsklaps een schreeuw van schrik: “Het beweegt!”, er zat een klein rupsje in! Zo mooi, het afval van de uil is weer
eten voor dit rupsje.
Alle kinderen zijn met een uilenballen pluisdiploma en alle gevonden botjes voldaan naar huis gegaan

6

Jaarverslag 2020

Broeihopen omzetten in de Oude Kene en ijsvogelwand herstellen
In de Oude Kene, eigendom van Het Drentse Landschap, hebben we op 7 maart met een kleine 40 man en schitterend weer
de broeihopen omgezet.
Door ziekte van Johan Scheeres heeft Tamara Krikken alle kinderen, ouders van de kinderen, buurtbewoners, mensen uit het
AZC, Junior Rangers, IVN leden en andere deelnemers uitleg gegeven over de ringslang en hoe de broeihopen omgezet
moeten worden. Het Landschapsbeheer Drenthe had gezorgd voor gereedschap en de gemeente Hoogeveen had gezorgd
voor boombladeren om de broeihopen mee op te bouwen. In de pauze zorgde IVN Hoogeveen voor warme chocolade melk
en een krentenbol. In de pauze is het altijd een gezellig samen zijn en worden de waarnemingen al uitgewisseld. Tijdens het
omzetten zijn alle eierschalen verzameld. Ook wordt genoteerd wat voor andere dieren men tegen gekomen is. Ook zijn er
rond de ijsvogelwand werkzaamheden verricht.
Het leek er even op dat er minder eierschalen gevonden waren, maar er moest nog een broeihoop omgezet worden. Deze is
een week later later gedaan. Johan heeft alle eierschalen per broeihoop geteld. Totaal weer meer dan vorig jaar.
De ringslang doet het goed in de Oude Kene

Uitleg

Eischalen van de ringslang

Materialen

Waternachtwandeling
De waternachtwandeling is dit keer wat vroeger gehouden en wel op 7 maart bij de plas Schoonhoven in Hollandscheveld.
Een activiteit voor jong en oud. In het donker gaan we op pad om aan de hand van vragen en opdrachten, die we onderweg
tegenkomen, veel te weten te komen over padden en kikkers. Zelf de kikkers en padden spotten, maar ook andere
waterbeestjes zoals de waterschorpioen. Samen even allemaal stil zijn en luisteren naar de geluiden aan het water is toch
anders dan overdag. Er zijn dit jaar heel wat minder padden en kikkers gezien. Het heeft met de buiten temperatuur te
maken. Het is een leuke gezellige en leerzame belevings- en avondwandeling voor het hele gezin.
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Opschoondagen en World Clean Up Day
Dit jaar zijn er 2 opschoon ochtenden geweest.
Eén spontane actie op 20 april. Door de corona maatregelingen en het mooie weer werd het Steenbergerpark intensiever
gebruikt. Werknemers van kinderboerderij de Beestenbult doen normaal regelmatig een opschoon rondje, maar zij zijn nu
gesloten. En dat was goed te merken. De spontane bliksemactie leverde behoorlijk wat afval op.
19 september was het World Clean up Day, over de hele wereld gaan mensen met zakken grijpers en prikstokken op pad.
We konden een paar waadpakken lenen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, zodat we ook de ronddrijvende
rommel uit het water konden halen.

Groei & Bloei Hoogeveen/de Wolden weggeef actie
Tijdens de openstelling van het Struunhuus op 22 mei zijn er door lid Catja Strik van Groei & Bloei jonge plantjes uitgedeeld.
Net als in heel Nederland kon hun jaarlijkse plantenruilbeurs niet door gaan. En weggooien is zonde.
Het berichtje op facebook, gratis af te halen: zaailingen van biologisch tomatenstruikjes, kleine trostomaatjes en koolrabi
werd door verschillende nieuwsbronnen opgepikt en verspreid. Dat was mooi, maar niet zo handig in dit 1,5 meter tijdperk.
De interesse was overweldigend. De mensen hielden zich keurig aan de regels. Terwijl Catja aan de mensen uitleg gaf over de
zaailingen, werden de wachtende mensen in de rij bijgeschoold door imker Gijs Beekhuis over de bijen.
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Zomeractiviteiten
Vanuit de gemeente en de opbouwwerkers kwam de vraag of IVN iets voor kinderen kon organiseren. De verwachting was
dat er veel kinderen thuis zouden zijn dit jaar. Grietje is er mee aan de slag gegaan. Gelukkig gingen vele vrijwilligers deze
zomer ook niet de hort op. En zo zijn er in de schoolvakantie elke week 2 buiten activiteiten georganiseerd. Op de woensdag
voor kinderen van 4 tot 8 jaar en op de vrijdag van 8 tot 12 jaar.
Elke week een ander thema zoals: waterbeestjes, bodemdieren, bijen en insectenhotel, muziekinstrument, zaadbommen,
natuurspelletjes, vuur en natuurschilderijtje.
Elke ochtend was volgeboekt met 10 kinderen. Helaas kon de eerste week door het slechte weer niet doorgaan, maar de
andere vijf weken hebben we verschrikkelijk mooi weer gehad. En wat hebben we genoten, veel geleerd en veel gemaakt.
Ook altijd een feestje om in de pauze je eigen broodje te mogen bakken.
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Trappen Happen & Stappen
Gaat het wel, of gaat het niet door? In 2020 was dat met regelmaat de grote vraag. IVN zou het eindpunt zijn van de 5e editie
van Trappen, Happen en Stappen Hoogeveen. Gelukkig zijn er altijd een aantal vrijwilligers van de IVN, die reageren op de
vraag: “wie kan er helpen? “ en er samen met de Trappen, Happen en Stappen organisatie een succes van willen maken.
Mensen die afstappen kunnen op gepaste afstand genieten van muziek, een hapje en drankje en meedoen aan IVN
Natuuractiviteiten. De kinderen weten dit wel te waarderen. Ook zijn we op dit moment erg blij met de ruimte die het
Struunhuus biedt. Een sanitaire stop kan op een veilige manier en wij kunnen onze informatie over IVN delen met eenieder
die er meer van wil weten. Dit is een prachtige samenwerking waar we graag aan meedoen. Het was een afgeslankte editie,
maar er werd enorm van genoten.

Oktobermaand is kindermaand
Kinderen gratis leuke activiteiten
aanbieden. Dat gebeurt in oktober
kindermaand. Helemaal gericht op
activiteiten voor kunst, cultuur,
theater.
En wij brengen het onderdeel Natuur.
Plannen maken is één, het kunnen
uitvoeren in 2020 is iets anders. Er
stonden in de maand oktober een
aantal activiteiten gepland waarvan
uiteindelijk maar één doorging.
Dit was de activiteit met
paddenstoelen.
Aan het einde van de maand stond de
Nacht van de Nacht op het
programma, ook bij uitstek geschikt
voor gezinnen. Meer dan 100
aanmeldingen waren al binnen maar
helaas, covid stak er een stokje voor.
We hopen op betere tijden.
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#2uurnatuur Challenge
Het doel van deze landelijke IVN campagne is om mensen te stimuleren om meer naar buiten te gaan. Uit onderzoek blijkt
dat natuur gezond is en dat mensen die twee uur per week in de natuur doorbrengen, zich fitter en gezonder voelen.
Als je je voor de #2uurNatuur Challenge opgeeft, krijg je elke week een aantal opdrachten/ideeën in je mailbox.
Ook een melding van activiteiten die bij jou in de buurt georganiseerd worden.
Zo kon je op 2 en 10 oktober al voor zonsopkomst mee met Bart Pijper voor een wandel- en natuurfotografie excursie op het
Echtens Paradijs.
Noord Oost Zuid West Struunhuus op zijn best. Vanuit het Struunhuus zou er elke vrijdagochtend in oktober een
wandelexcursie zijn onder leiding van een natuurgids (Hero Moorlag en Henny Hauschild), elke week een andere richting op.
Helaas konden de laatste twee wandelexcursie niet doorgaan door de tweede lockdown.
Ook de workshop met schrijfster/kunstenares Delia Bremer kon niet doorgaan.

Echtens Paradijs

Gastcolleges
De Regenboog
Bomenproject
Een 30-tal leerlingen zijn met Gerfonda en Henny het Steenbergerpark in geweest om bomen te bekijken te voelen en te
ruiken. Bladeren dik en dun, hard en zacht, allerlei vormen, bessen, bonen, stekels. Levende bomen en dode bomen. Er viel
van alles te ontdekken. Het uur was te snel voorbij ..............zelf na schooltijd nog maar eens verder kijken.

Roelof van Echten College, locatie Bentinckspark
NME Project: Bestrijding eikenprocessierups in de gemeente Hoogeveen.
Leerlingen kregen een opdracht om manieren te bedenken voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Grietje Loof gaf
een gastles aan ongeveer 50 leerlingen van het Roelof van Echten. Leerlingen gingen daarna op onderzoek en bedachten
oplossingen voor het probleem. Het was de bedoeling om het voor de kerstvakantie af te ronden maar het wordt uitgesteld
tot in 2021

Roelof van Echten College, locatie Eduwiek
NME Project: Leren over de wilde bij, samenstellen van insectenhotels.
Het was de bedoeling dat 46 leerlingen in het Struunhuus en Steenbergerpark zoveel mogelijk onderzoek gingen doen en
onderzoeksvragen zouden samenstellen om op de school aan de slag te gaan met het bouwen van insectenhotels. Helaas is
van deze 4 gastlessen in het Steenbergerpark er nog niet één doorgegaan. Hopelijk kan het in 2021 nog opgepakt worden
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Presentaties / Lezingen / Workshops /Excursies

Excursies van de werkgroepen staan in hun verslag vermeld, vanaf blz. 14.

Lezing door Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe
Na de jaarvergadering gaf de Steenuilen werkgroep Drenthe een mooie presentatie over de steenuil.
Waar wonen ze, welke eisen stellen zij aan hun leefomgeving. Schoonmaken van de nestkasten, tellen en ringen van de
jongen.
Voor schoolexcursies, maar ook als u dit leest en u heeft interesse neem contact op met de Stichting
Ze hebben een mooi boekje “Erfbeesten” en een muizendeterminatiekaart uitgegeven. Allebei aanraders!
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bpyJLxYdXv4J:steenuilendrenthe.nl/+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Projecten
De Droom van IVN
Het begon met een column, januari 2020, van Grietje Loof in de Hoogeveensche Courant. De droom was ‘Stel dat de helft van
de Hoogeveense huishoudens eens een boom zou planten’. Deze droom werd uiteindelijk groter en we hebben het de
‘Droom van IVN Hoogeveen genoemd’. Het plan is om 55.697 bomen, struiken en planten extra in onze gemeente te
realiseren. Door middel van giften en fondsen hopen we dat iedere Hoogevener meer gaat vergroenen in de eigen
tuin/leefomgeving. Ook zoeken we handen die helpen bij het planten. Iedereen kan aanvragen, iedereen mag meehelpen. In
2020 is het gestart, in 2022 kunnen we misschien in het voorjaar afronden.

Foto : Grietje Loof
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NME Nieuwe Wildernis scholenproject
Tekst: Bjorn Olthof
In het kader van de Nieuwe Wildernis Scholenproject hebben we samen met andere IVN afdelingen rondom Dwingelderveld
een excursie verzorgd voor Basisschoolleerlingen. Aangezien een groot deel van het Dwingelderveld uit bos bestaat stonden
de drie diersoorten, die in het bos leven, namelijk Wolf, Edelhert en Das centraal. Gelukkig voor IVN heeft de wolf zich recent
gevestigd in Drenthe evenals een Edelhert. De Das hebben we gelukkig al jaren in onze bossen. Alvorens te starten hebben
we vooraf een voorloopronde gedaan met de boswachter van Staatsbosbeheer. Omdat we door het bos struinen hebben we
voor de route lintjes opgehangen.
De excursie vond plaats bij boswachterij Lhee in de nabijheid van het Lheederzand.
De groepen van de basisscholen liepen van groep 3 tot groep 6. Ikzelf had een groep 4-5 met in totaal 29 kinderen. Gelukkig
waren er verschillende ouders en leraren aanwezig. Tijdens de wandeling hebben we uitgelegd wat er zoal te zien is in de
bossen en waar je op moet letten. Zo hebben we een leger van een ree gevonden en verschillende soorten paddenstoelen.
Dode bomen en levende bomen met spechtengaten en de natuurlijke pareltjes door de regen aan de spinnenwebben.
Mijn groep heeft zich gelukkig netjes aan de regeltjes gehouden en bleef netjes bij elkaar. Ook de uitleg vonden de kinderen
en ouders interessant. Na de wandeling hebben de kinderen zich lekker uitgeleefd op de speelweide van de natuurcamping
alvorens zij naar huis zijn gegaan.
Het mooiste compliment dat je als gids kan krijgen van een kind heb ik mogen ontvangen. Aan het begin was er een meisje
dat naar mij toekwam en zei dat boswandelingen saai zijn en niet leuk. Na de wandeling was ze enthousiast aan het vertellen
wat ze gezien had en dat ze dit de leukste boswandeling vond, die ze ooit gedaan heeft!

Samen Groen Dak
Hoogeveen staat in de top 10 van de meest stenige tuinen!
Kunnen we hier iets aan doen? Samen met CDA-Hoogeveen hebben we gelobbyd om zoveel mogelijk mensen te
enthousiasmeren om hun platte dak te vergroenen tegen een gereduceerd tarief. Hovenier Ruben de Boer staat ons met
raad en daad bij.
Totaal 582 m² is er aan gevraagd. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft ook in 2021 een subsidie van 50%. De
subsidie is aangevraagd .......en nu wachten we vol spanning af of er subsidie toegekend wordt
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Werkgroepen
Werkgroep Planten
Tekst: Henny Bisperink en Freddy Mager
Aan het begin van het seizoen komen de leden van de werkgroep bijeen om plannen en afspraken te maken. Dit keer zijn we
te gast bij de familie Zwaan die een tuin heeft ingericht waar bijzondere planten in voorkomen. De werkgroep verzorgt ook
een drietal publieksexcursies. Gekozen is voor een bezoek aan het Woldlakebos, Het Lauwersmeer en het Eexterveld. Elk jaar
inventariseren wij twee km hokken voor WFD/Floron. Er waren geen km hokken in de regio Hoogeveen, dus moesten we
kiezen voor een hok bij Witteveen (239-537) en Oosterhesselen (245-530)
Vier leden zijn naar de WFD dag in Zuidlaren geweest. Deze dag wordt elk jaar aan het begin van het seizoen georganiseerd in
Zuidlaren. Tijdens deze dag is Edwin de Weerd in het zonnetje gezet en kreeg hij een prijs uitgereikt voor zijn verdiensten.
Helaas heeft het Covid virus roet in het eten gegooid en zijn de publieksexcursies afgelast. Ook bleek het door de Intelligente
Lockdown lastig te zijn om te inventariseren, je komt gauw te dicht bij elkaar en je kan niet met een volgepakte auto op pad.
Na goede afspraken te hebben gemaakt zijn we toch voorzichtig begonnen. Om in de stemming te komen zijn we op 17
maart al naar de voorjaarsbloeiers bij Huize Dickninge geweest. Dit was bijna een maand eerder dan gepland, door het
warme voorjaar was de Holwortel al vroeg in bloei gekomen.
Op uitnodiging van Johan Scheeres, die veel aan het struinen is in het gebied van de Drentse A en ons steeds mooie foto’s
stuurde van zeldzaamheden, hebben we met een kleine groep een bezoek gebracht aan dat gebied. Veel orchideeën gezien,
maar bijzonder was wel de zwartblauwe rapunzel.
Vanaf half juni hebben we in kleine groepen verschillende kleinschalige gebieden geïnventariseerd. De gegevens worden via
een programma op een tablet ingevuld en verstuurd naar Floron.
Freddy heeft de twee km hokken voor het Nieuwe strepen afgewerkt en verstuurd.
Onder leiding van Bernhard zijn we half september met het inventariseren van paddenstoelen begonnen. Hiervoor zijn we in
in de regio Hoogeveen gebleven.
In verband met de strengere covid maatregelen zijn we eind oktober reeds gestopt.
Ook voor de Plantenwerkgroep was het een bijzonder jaar met gelukkig geen besmettingen. Hopelijk krijgen wij met zijn allen
het virus onder de knie en kunnen wij het komend seizoen weer aan het werk zonder rekening te houden met Covid.

zwartblauwe rapunzel
Hennie Bisperink

Grote en Kleine boterbloem
Johan Scheeres

Zweedse Cornoelje
Johan Scheeres

Parnassia
Nies Wesseling
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Werkgroep Dassen
Tekst: Hero Moorlag
Een roerig jaar voor de dassenwerkgroep. Dat lag niet aan de telling van jongen in het Project Kleintjes Das. Er waren minder
jongen dan in 2019. Vermoedelijk is er voedselgebrek door drie droge zomers. Het lag ook niet aan het aantal
verkeersslachtoffers, dat beperkt bleef tot 23, althans voorzover wij weten. Veel mensen weten de werkgroep te vinden en
melden een dode das, maar niet alle dode dassen zullen worden gemeld.
Roerig was het jaar door de vondst van drie verweesde dasjes, de kap van fijnsparren bij een burcht en de geplande aanleg
van een zonnepark tussen bossen bij Hollandscheveld.
Lucky
Barbara Ruis ontdekte in juni op haar IR-camera drie heel jonge dasjes zonder moeder en schakelde vier andere leden in om
te posten. Ze volgden het protocol van Das&Boom door water en een speciale samenstelling voer bij de burcht te leggen.
Elke ochtend om 5 uur voer brengen en elke avond posten en dat een week lang. De dasjes waren echter te jong om zelf te
eten. Das&Boom raadde aan ze te vangen. Eén dasje werd niet gevonden, een tweede bleek te zijn overleden, de derde werd
gevangen. De groep noemde hem Lucky. Das&Boom kwam het sterk vermagerde dasje halen. Na twee maanden kregen we
het bericht dat Lucky wel was gegroeid, maar niet voldoende. Helaas overleed hij. In voorkomende gevallen gaan we anders
(eerder) te werk. We hebben veel geleerd. Het blijft echter moeilijk verweesde dasjes groot te brengen.

Foto’s: Barbara Ruis
Links: Lucky voor de eerste keer gevoed
Boven: Dassenprent.

Foto boven: Hero Moorlag - Kap bij een burcht.

Kap bij burcht
Twee leden ontdekten massale kap van fijnsparren rond een grote burcht. I.v.m. aantasting door de letterzetter zijn veel
boseigenaren ertoe overgegaan de nog redelijk gezonde sparren te kappen.
Het protocol zegt echter dat ze binnen 30 meter vanaf een burcht niet mogen kappen. De twee leden zagen daarop toe.
Ondanks de zware machines, veel lawaai en grote onrust, bleek enkele weken na de kap dat de dassen nog aanwezig waren.
Het is goed afgelopen
Zonnepark Hollandscheveld
Een bewoner tipte ons over het plan een zonnepark aan te leggen tussen bossen op dalgrond ten westen van de Johannes
Postweg. In het bos grenzend aan het geplande zonnepark had hij een dassenburcht ontdekt. Zijn IR-camera toonde drie
dassen. We gingen met hem ter plekke kijken en kregen de quick scan van een ecologisch bureau in handen. In het verslag
geen woord over een dassenburcht, noch over reeën en dat terwijl de burcht bestaat uit acht holen waar een kuub zand door
de dassen is verzet. We stuurden alle bevindingen en een zienswijze voor inpassing van het zonnepark in het landschap naar
de Griffie van Hoogeveen, omdat er op dat moment geen wethouder meer was. Alle gegevens werden door de Griffie naar
de politieke partijen, de Provincie en naar projectontwikkelaar GroenLeven gestuurd. Er volgde een uitgebreide mailwisseling
en telefoontjes van GroenLeven. Twee bewoners bleven camera’s bij diverse burchten plaatsen. Ook iemand uit
Hollandscheveld tipte ons. Twee leden van de werkgroep zijn met de bewoners opnieuw het veld ingegaan. Eén lid nam de
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regie over nieuwe burchten rond het zonnepark op zich. Op 23 december volgde een excursie ter plekke met raadsleden die
duurzaamheid in hun pakket hebben. Wij zien liever dat het zonnepark langs de A37 komt en niet tussen de bossen en
dichtbij de burcht. GroenLeven vraagt om onze medewerking in een contract, maar dat hebben we afgewezen, na overleg
met Das&Boom, HDL, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, IVN en leden

IR-camerabeeld. René Eefting.

Foto: Hero Moorlag - Hoofdhol van de burcht in Hollandscheveld.

Het laatste woord over dit zonnepark is nog niet gesproken!
Landelijke bijeenkomst
Naar lang wikken en wegen besloten we tot een bijeenkomst op corona-afstand in Buurthuis Het Oor in Hoogeveen op 31
augustus. De bijeenkomst werd door 16 van de 30 leden bezocht. Na een voorstelrondje, omdat er nieuwe leden waren,
vertelde ieder zijn of haar ervaringen in het veld. Bart toonde een filmpje waarop door tegenlicht duidelijk is te zien hoeveel
stof er in een dassenvacht zit. Logisch dat veel dassen stoflongen hebben.
We besloten Das&Boom te vragen een landelijke bijeenkomst van dassenwerkgroepen te organiseren om gegevens uit te
wisselen. Vooral om vragen te beantwoorden over de terugloop van het aantal jongen, het stabiliseren van de dassenstand,
inschakeling van Bureau Mulder die dassen heeft gezenderd, hoe ga je met agrariërs om die tegen dassen zijn en hoe ga je
met de sterk emotioneel overtrokken meldingen in de pers om als het over dassen gaat. Das&Boom bleek geen tijd te
kunnen vrijmaken om een landelijke bijeenkomst te organiseren, maar Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi mailde per
omgaande dat zij dat graag willen doen. Wij adviseerden de Zoogdiervereniging in te schakelen ter ondersteuning. Die tip
werd in dank aangenomen.
Omdat er ook dassen verongelukken in de grensstreek tussen Drenthe en Friesland, zal een vergadering worden belegd met
Stichting Friesedas.

Foto: Hero Moorlag - Grijze das

Foto: Reinder IJmker - Dassenfamilie.
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Werkgroep Huiszwaluwen
Tekst en foto: Janny Timmerman
Monitoring huiszwaluwen Erflanden.
Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar en dat
zullen we ook niet gauw meer vergeten. Ook de
zwaluwenwerkgroep lag stil, de geplande vergadering in
maart werd afgezegd zoals ook de geplande in september.
Ook merkten wij dit bij de telling in de Erflanden. Bewoners
kwamen niet meer spontaan naar buiten om ons iets te
vragen of iets te vertellen over hun gevelbewoners. Dit jaar
hebben wij 1 telling gedaan en de aantallen blijven de
laatste jaren aardig stabiel in de Erflanden. Van de 50
kunstnesten waren 37 bezet en we telden 36 bezette
natuurlijke nesten.
Voor de werkgroep Nederlandse Huiszwaluwtillen
Monitoring hebben wij de telling gedaan bij vakantiepark
"de Westerbergen" te Echten. De zwaluwtil van 10 kunstnesten was helemaal bezet.
Wij danken de bewoners van de Erflanden voor het beschikbaar stellen van hun gevels en gaan als werkgroep de tellingen
nog vele jaren voortzetten en gaan ervan uit dat 2021 het leven weer normaal wordt.

Werkgroep Paddenstoelen
Tekst: Bernard de Vries
Het jaar 2020 was, een uitzonderlijk jaar. Het buitengebeuren met onze veldgenoten was precies wat we nodig hadden in
coronatijd. Het gebrek aan zomerregens stemde aanvankelijk teleur maar net op tijd kregen we het toch.
De resultaten van ons inventarisatiewerk passen niet in een jaarverslag; het betreft in totaal 32 excursies waarvan 13 min of
meer als IVN excursie gelden. Het invoeren van de gegevens zal wel een poosje duren. Meer dan andere jaren kreeg ook
“klein spul” de aandacht. Bijvoorbeeld een Muurspoorbolletje op een dode tak van Brem (Tiendeveen), Franjekelkjes,
Piepkleine inktzwammetjes, Dwergknotsjes, Oranje mestzwammetjes en Spikkelschijfjes. Het was, hoe je het ook bekijkt, een
leerzaam jaar.

Foto:’s Bernhard de Vries - Mosschelpje

Klein spul

Spikkelschijfje
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Werkgroep Kerkuilen
Tekst: Freddy Mager
Voor de werkgroep was het i.v.m de covid maatregelen een vreemd jaar. Je komt bij (vreemde) mensen over de vloer die het
misschien niet op prijs stellen dat je binnen komt. Gelukkig viel het over het algemeen mee en hebben we alle adressen
kunnen bezoeken voor controle.
We begonnen half juni met de controle. De ervaring leert dat de meeste jongen dan zodanig groot zijn dat verstoring dan het
minst optreedt. Nadat alle kasten gecontroleerd waren kon de balans worden opgemaakt. Er waren 20 kasten bezet en hier
zijn 61 jongen uit het ei gekropen. Dat is een gemiddelde van 3 jongen per nest.
Vergeleken met 2019: 19 kasten bezet met 100 jongen, gemiddeld ruim 5 jongen per nest. Een verklaring zou kunnen zijn dat
er minder muizen ter beschikking waren.
In november lopen wij de kasten na die te vol raken met braakballen, om deze schoon te maken. Ook moesten wij op verzoek
van een bewoner een kast verwijderen. Dit i.v.m overlast.
Tijdens de schoonmaak van een kast kom je dit ook tegen. Vier jongen die dood zijn gegaan. Vermoedelijke oorzaak; te heet
geweest onder de golfplaten.

Foto: Patrick Folkertsma - Baardvleermuis

Foto: Freddy Mager - 4 jonge dode kerkuilen

Werkgroep Vleermuizen
Tekst: Jan Mager
Door Covid-19 waren er weinig vleermuisactiviteiten in het afgelopen jaar.
De enige excursie was op 5 september voor de Juniorrangers van IVN Eelde. Met inachtneming van de coronaregels is deze
excursie goed verlopen.
De wintertelling op 25 januari is nog wel doorgegaan. In 2012 werden er in de aardappelkelder op het Kamp Westerbork nog
1005 baardvleermuizen geteld. In januari slechts 57. We kregen al gauw daarna een oproep van de Zoogdiervereniging/Vlen
om de winterverblijven niet meer te betreden. Niet vanwege het besmettingsgevaar voor de tellers onderling, want tijdens
het tellen kan er ruim afstand worden gehouden. Maar vanwege het risico dat de tellers vleermuizen zouden kunnen
besmetten. Tijdens het tellen gaan er landelijk honderden tellers op pad. Als daar één met Covid-19 besmette teller bij zou
zitten, dan zou dat rampzalige gevolgen kunnen hebben.
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Natuur en Ouderen (Grijs Groen & Gelukkig)
Tekst: Henny Hauschild en Cora Zevenhek
In het kader van meer natuurbeleving voor ouderen, want groen doet goed, brengen we bezoeken aan instellingen voor een
natuuractiviteit op maat.
De Berkenhof te Kerkenveld
Van de 4x hebben we uiteindelijk maar 2x een natuur ochtend in De Berkenhof in Kerkenveld kunnen verzorgen.
Februari was in de ban van de uil. We beginnen met het raadsel: Waar gaan we het over hebben vandaag?
Ik begin te lezen en na 1 zin roept er iemand : “een oele“. Ongelofelijk. Voor de anderen een stukje door gelezen.
Welke uilen komen er in Nederland voor? Dat ging ook prima ......maar hoe zien ze eruit? Elk groepje kreeg 6 plaatjes en 6
namen met de opdracht welke naam hoort bij de uil op het plaatje? Daarna aan de hand van een opgezette uil van alles over
de uil te weten gekomen. Iedereen wist wat een uilenbal was............maar niemand had er ooit één in handen gehad, velen
wilden er ook nu niet één vastpakken. Voor diegenen die wel durfden hebben we bekeken wat daar nou allemaal inzit. Door
nieuwsgierigheid gingen de meesten toch overstag om een balletje te pluizen!
Juli stond in het teken van de wilde planten.
Een mand vol bloeiende planten brachten we mee.
Boterbloem, paardenbloem, sigaar, grassen, verschillende klaversoorten en natuurlijk groot hoefblad. Hartstikke handige
plant voor als het regent maar ook als het heet is. Je maakt er gewoon een hoedje van.
Alle planten werden bekeken gevoeld en geroken en daarna mooi geschikt in een emmertje. Daar hebben de mensen nog
dagen plezier aan beleefd.
Twee leerzame ochtenden, waar beleving en herinnering centraal staat.

Uilenballen pluizen
Cora, 
Mijn natuurmaatje Cora is na een kort ziekbed overleden op 19 januari 2021
Ik zal haar enthousiasme en bevlogenheid missen

Henny

Werkgroep Gierzwaluwen
Tekst en foto: Henk Derks
Gierzwaluwwerkgroep verslag 2020
In het volste vertrouwen dat de gierzwaluw gewoon, zoals elk jaar rond 30 april terug zou komen, was ik de tweede week van
april nog druk doende met het herstellen en schoonmaken van de nestkasten. Het was dan ook even schrikken toen ik in de
tuin met de kastjes bezig was en er zo uit het niets drie gierzwaluwen aan kwamen zwieren. Gelukkig weet ik na een aantal
jaren zo langzamerhand wel welke kasten het eerst weer bewoond raken, maar toch. Het blijven raadselachtige vogels dus
rap de boel maar afgemaakt. Dat raadselachtige bleek wel toen de vogels de kast helemaal niet invlogen maar uiteindelijk
weer uit het zicht verdwenen. Elke dag vloog er wel een vogel boven het huis maar aanstalten maken om de kast in te vliegen,
ho maar. Alsof ze wisten dat ze eigenlijk te vroeg waren en dus nog wat tijd over hadden om nog wat rond te vliegen. Een
vreemde gedachte, het zal wel niet. Je moet het niet vreemder maken met die vogels dan dat ze al zijn natuurlijk.
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Het seizoen aan huis verliep weer gewoontjes. Een boel drukte om niks, luid geschreeuw in de avond en bijna alle kasten
weer bezet. Wel blijf ik het bijzonder vinden dat er soms wat groepjes gierzwaluwen even komen buurten. Ik ben dan ook
van mening dat gierzwaluwen heel goed weten waar de kolonies zich bevinden. Vooral voor de jonge vogels, die nog geen
nestplek hebben is dit nog niet zo`n vreemde gedachte. Uiteindelijk vliegen ze niet voor niks vanuit Afrika hier naartoe, er
moet een nest gemaakt worden. Het vinden van een geschikte plek wordt met het jaar moeilijker door renovatie en
nieuwbouw, dus waar is het meest te halen? Juist, bij de al bestaande kolonies. Goedschiks of kwaadschiks natuurlijk.
Renovatie, of zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, nul op de meter, heeft ook het afgelopen jaar weer zijn tol geeist.
Rondom de Beckerstraat zijn weer een aantal plekken verloren gegaan door het hermetisch afsluiten van invlieg openingen.
Natuurlijk is het een goede zaak het energiegebruik zoveel mogelijk te beperken door isolerende maatregelen te nemen. In
bovenstaand project werd een compleet nieuwe voorgevel voor de oude gevel geplaatst. Ook het dak werd stevig aangepakt.
Eind goed al goed, de bewoners zijn er vast blij mee, maar alles wat veren heeft , zoemt of kriebelt heeft het nakijken. Alles
zit potdicht. Nul op de meter, of de Stroomversnelling zoals het ook wel genoemd wordt, is een aanslag op de fauna in
Nederland. Vogels of vleermuizen, die afhankelijk zijn van stenen bebouwing worden in dit soort projecten in hun
voortbestaan bedreigd, terwijl er genoeg alternatieven zijn. Het is jammer dat we hierdoor in Hoogeveen weer een buurtje
kwijt zijn.
Toch ook goed nieuws. In de Tarwekamp zijn twee nestkasten opgehangen bij zeer enthousiaste bewoners. De twee op maat
gemaakte kasten worden zeker een succes. Het is een wat lastige wijk om te inventariseren, omdat de gierzwaluwen
invliegen bij de kopgevel. Je loopt bij het controleren dus eigenlijk bij iedereen min of meer in huis te gluren. Geen goed idee
dus, maar gezien het aantal rondvliegende vogels zeker een wijk met potentie. Misschien een tip voor in de toekomst, om de
bewoners vooraf op de hoogte te brengen, dat er gezocht wordt naar gierzwaluwen.
Als laatste nog een oproepje: De werkgroep kan wel wat versterking gebruiken. Schroom niet.

Speelnatuur in het Steenbergerpark
Tekst: Linda Thalen
26 september 2020 hebben we een kleinschalige maar super gezellige burendag gehad in het Steenbergerpark. Samen met
een aantal gezinnen uit de buurt en bewoners van het AZC hebben wij gewerkt aan een nieuw speeltoestel voor het park en
hebben er een wilgenhut gemaakt voor de speelnatuur route.
Het was een uitdaging om samen een nieuwe wilgenhut te starten. Na al het snoeien bleek al snel dat de hut wel groot kon
worden, want er waren veel wilgentakken beschikbaar. Zwaar was het wel, vooral als je nog nooit een grondboor hebt
vastgehouden en we toch eigenlijk wel zo'n 40 nieuwe takken wilden gebruiken.
De kinderen hebben hard gewerkt aan de mooie tekeningen op de houten kubussen, die samen de cirkel van de natuur
moeten vormen. Van kikkerdril tot aan een volwassen kikker en van ei tot kip. Educatief en leerzaam voor de kleintjes.
Voor en door kinderen gemaakt.
We hopen met mooi weer het toestel te kunnen plaatsen. Bij de start van de dag bruiste het al snel van de goede ideeën
door de buurtbewoners. Dat belooft veel goeds voor volgend jaar.
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Werkgroep PR
Tekst: Annemieke Blokzijl
Ledenaantal
Het huidige ledenaantal staat dit jaar op 178 leden (inclusief huisgenootleden) en 8 donateurs.
2019 bedroeg 166 leden (Inclusief huisgenootleden) en 8 donateurs. Een mooie groei in het afgelopen jaar!
Website
Ook dit jaar werd de website natuurlijk weer bijgewerkt met de nieuwste activiteiten en nieuwsberichten, welke onder
andere te vinden zijn op de homepagina in het blokken schema.
Nieuw dit jaar waren de rubrieken ‘Vraag van de dag’ in maart en in december ‘Elke dag een plaatje’.
Ondanks de impact van alle Covid-19 maatregelen, is het totale aantal bezoekers in 2020 hoger dan vorig jaar; bijna 65.000 in
2019 en 65.293 in 2020. Voor het tweede jaar op rij is het aantal bezoekers toegenomen. Het gemiddelde aantal bekeken
pagina’s per bezoek en de gemiddelde tijd op de website per bezoek zijn nagenoeg gelijk gebleven. 16 % van alle bezoekers
zijn terugkerend, wat dus inhoudt dat het merendeel van de bezoekers nieuw zijn. De trend dat de website mobiel wordt
bekeken zet ook door; voornamelijk iPhone en iPad. Opvallend is de verschuiving van mannen in de leeftijdscategorie 45-54
naar vrouwen in de leeftijd 55-64.
De homepagina, nieuwspagina en vervolgens de activiteitenpagina zijn de meest populaire pagina’s. Van alle bezoekers die
belanden op onze homepagina, klikken de meesten door naar de activiteitenpagina.
Maart had de meeste bezoekers, vervolgens september.
Soort van de Maand
In 2020 zijn wij doorgegaan met het plaatsen van de Soort van de Maand, die beknopt wordt aangekondigd in Het Torentje
van de Hoogeveensche Courant. Daarmee hebben wij ook dit jaar iedere maand een plant of dier extra in de kijker gezet,
zowel op de website als in de krant.
Pers
Dit jaar zijn er minder persberichten over activiteiten geplaatst dan andere jaren, zowel online als offline. Dit had natuurlijk
te maken met de lockdowns en de vele afgelastingen die daarop volgden, maar ook met het beperkt aantal deelnemers wat
mee mocht doen met activiteiten.
De Hoogeveensche Courant plaatste rond de 10 persberichten dit jaar; dit is exclusief Groen & Doen en Soort van de Maand.
Online zijn er ongeveer 85 berichten geplaatst. Deze waren te vinden in/op de Groene Agenda van NMF Drenthe,
Regionieuws Hoogeveen, De Hoogeveensche Courant, Actief Jong Hoogeveen, Van Plan en De Hoogevener.
Radio Hoogeveen vermeldde ook enkele activiteiten van IVN Hoogeveen.
Nieuwsbrief
Dit jaar werden er 3 online nieuwsbrieven uitgebracht.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via https://doemee.ivn.nl/aanmelden-afdelingsnieuwsbrief
Facebook:
Vorig jaar noemden we het al; wie weet halen we in 2020 de 1000 volgers, dit jaar hebben we het gehaald, namelijk 1095
volgers! De pagina wordt nog steeds goed gevuld, gevolgd en gelezen. De grootste hoeveelheid volgers komen uit
Hoogeveen.
Instagram:
Er zijn 294 volgers.
Veel activiteit tijdens de eerste lockdown met de Vraag van de dag, de natuuractiviteiten tijdens de zomerweken en tijdens
de #2uurNatuur Challenge
In december: Elke dag een plaatje.
Twitter:
Dit jaar zijn er 366 volgers.
We waren vooral actief tijdens de maand december en incidenteel met het delen van berichten of delen van IVN activiteiten
in de regio.
We hebben veelal opgeroepen om mee te doen aan IVN activiteiten en waren actief tijdens de #2uurnatuur Challenge.

21

Jaarverslag 2020

Contactgegevens IVN Hoogeveen
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester en ledenadministratie:

Vacant
Henny Hauschild
Marc van der Werf

Bestuursleden

Linda Thalen
Tamara Krikken
Bjorn Olthof (vicevoorzitter)

Correspondentieadres:

Violier 5
7909 HN Hoogeveen
0528-35 44 17
hoogeveenivn@gmail.com

Bezoekadres:

IVN Struunhuus
Steenbergerpark
Hoogeveen

Website:

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen

Facebook:

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen

Twitter:

https://twitter.com/IVNHoogeveen

Instagram:

www.instagram.com/stories/hoogeveenivn
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Bijlage Activiteiten overzicht
Junior Rangers (12-18 jaar)
 8 Activiteiten op de zaterdagochtend. O.a. werken voor SBB en NM.
 2-Daags startweekend.
 Kennismakingsochtend met nieuwe JR
 Natuurwerkdag
(Jeugd)activiteiten
 Vogels in de winter
 Broeihopen omzetten en ijsvogelwand herstellen
 Waternachtwandeling
 Waterbeestjes (2x)
 Bodemdiertjes (2x)
 Bijeneducatie en insectenhotel maken (2X)
 Muziekinstrument maken (2x)
 Natuuur spel (2x)
 Zaadbommen maken
 Vuur maken
Onderwijsactiviteiten
 Natuurlessen in het Steenbergerpark
 Natuurmomenten in Zorginstellingen
Evenementen voor iedereen
 #2uurnatuur Challenge
 Burendag
 Opschoondag
 Trappen Happen & Stappen
Cursus
Geen cursussen dit jaar door Corona
Lezingen
 Uilen werkgroep Drenthe
Excursies en losse activiteiten
 Wandelexcursies (3x)
Projecten
 NME scholen netwerk
 Droom van IVN
 Samen Groen Dak
Struunhuus open elke vrijdagochtend vanaf april tot half december van 10 tot 12 uur met
 Onderhoud tuin
 Informatie / inloop
 Uitgifte PMD en hondenpoepzakjes en inname doppen voor blindengeleidehond.
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